
93 Історія держави і права України 

Завдання для контрольної перевірки знань студентів 
 

До теми 1 
1. Що вивчає історія держави та права України? 
2. Дайте пояснення принципам та методам пізнання історико-
правових явищ. 

3. Назвіть найбільш видатних дослідників історії держави та пра-
ва України, дайте оцінку їх творчості. 

4. Покажіть, як проходив процес зародження державної організа-
ції на території України. 

5. Охарактеризуйте суспільно-політичний лад Скіфської держави. 
6. Назвіть джерела та основні риси права у державі Скіфів. 
7. Яким був державний та суспільний лад грецьких міст-держав 
Північного Причорномор’я. 

8. Порівняйте суспільний та державний устрій Афін та Херсоне-
су. 

9. Дайте характеристику Боспорського царства, його суспільно-
політичного ладу і права. 

Визначте місце дослов’янських політичних утворень у вітчизняній 
історії, їх роль у національному праві та державотворенні. 

 
До теми 2 

1. Розкрийте процес формування державності у східних слов’ян. 
Звідки походить назва “Русь”? 

2. У чому полягає суть норманської теорії? 
3. Складіть хронологічну таблицю найважливіших подій Київської 

держави у ІХ-ХІІ ст. 
4. Покажіть значення прийняття й розповсюдження християнства 

на українських землях. 
5. Намалюйте схему церковної організації Київської Русі. 
6. Охарактеризуйте суспільний устрій Київської держави, дайте 

коротке визначення кожної суспільної верстви населення. 
7. Складіть схему державного управління в Київській Русі. 
8. Як був організований судоустрій Київської держави?  
9. Визначте основні джерела давньоруського права. 
10. Охарактеризуйте основні риси цивільного права: 
а) право власності; 
б) зобов’язальне право, види договорів; 
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в) сімейне право; 
г) спадкове право. 

11. Дайте характеристику основних рис кримінального права: 
а) поняття і види злочинів; 
б) мета і система покарань. 

 
До теми 3 

1. Визначте причини роздробленості Київської держави. 
2. Назвіть основні факти політичного життя Галицько-Волинської 
держави. 

3. Охарактеризуйте монголо-татарську навалу та її наслідки. 
4. Покажіть місце і роль Данила Галицького в житті Галицько-
Волинської держави. 

5. Чим закінчилися спроби Риму запровадити унію? 
6. Дайте характеристику державного устрою Галицько-
Волинської держави. 

7. Порівняйте роль боярства у Київській державі та Галицько-
Волинському князівстві. 

8. Покажіть характерні риси судового процесу та правової систе-
ми у Галицько-Волинській державі. 

 
До теми 4 

1. Як проходив процес формування Литовсько-Руської держави? 
2. Дайте оцінку Кревської унії та її наслідкам. 
3. Яке значення мала Люблінська унія для життя українського 
народу. 

4. Охарактеризуйте панівні верстви населення Литовсько-Руської 
держави. 

5. Визначте основні категорії селянства. 
6. Покажіть процес закріпачення селян у Литовсько-Руській дер-
жаві. 

7. Дайте класифікацію міст і їх статус у Литовсько-Руській дер-
жаві. 

8. Дайте характеристику Магдебурзького права. 
9. Покажіть причини утворення українського козацтва. 
10. Назвіть основні державні інститути та дайте їх характеристику. 
11. Яке місце займала православна церква у Литовсько-Руській 
державі? 

12. Дайте схему судових установ на українських землях у другій 
половині XIV – першій половині XVI ст. 
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13. Перелічіть головні джерела права Литовсько-Руської держави. 
Литовські Статути та їх значення. 

14. Як в Статутах розглядається питання про приватну власність? 
15. Як складалися сімейно-шлюбні відносини? 
16. Дайте класифікацію злочинів за Литовськими Статутами. 
17. Які види покарань існували в Литовсько-Руській державі? 
 

До теми 5 
1. Охарактеризуйте становище українських земель після Люблін-
ської унії. 

2. Назвіть дати, керівників та наслідки селянсько-козацьких повс-
тань кінця XVI – першої половини XVII ст. 

3. Дайте характеристику панівних верств українського суспільст-
ва в другій половині XVI – першій третині XVII ст. 

4. Яке значення мала волочна реформа 1557 р.? 
5. Покажіть становище селянства в умовах польського панування. 
6. Визначте місце й правовий статус українського селянства. 
7. Дайте оцінку ролі і значення Запорозької Січі в житті українсь-
кого народу. 

8. Проаналізуйте зміст “Ординації Війська Запорозького реєстро-
вого”. 

9. Охарактеризуйте державне і місцеве управління в українських 
землях періоду Речі Посполитої. 

10. Доведіть, що виникнення Запорозької Січі означало початок 
відродження української державності. 

11. Яким чином проходив суд і процес на українських землях в 
цей період? 

12. Які наслідки мала католицька експансія на українські землі у 
другій половині XVI ст.? 

13. Покажіть негативні й позитивні риси Берестейської унії. 
14. Доведіть, що правова система в українських землях в умовах 
панування Речі Посполитої нічим не відрізнялась від правової 
системи Литовсько-Руської держави. 

 
До теми 6 

1. Покажіть причини, характер та рушійні сили Визвольної війни 
середини XVII ст. 

2. Складіть хронологічну таблицю найважливіших подій Визво-
льної війни. 
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3. Проаналізуйте Зборівську угоду. 
4. Порівняйте Зборівський і Білоцерківський договір. 
5. Проаналізуйте україно-московський договір 1654 року та дайте 
йому власну оцінку. 

6. Зазначте зміни в суспільному ладі періоду Визвольної війни. 
Визначте соціальний статус козацтва. 

7. Охарактеризуйте державний лад Української гетьманської дер-
жави (центральне та місцеве управління). 

8. Покажіть стан збройних сил гетьмана Богдана Хмельницького. 
9. Яку зовнішню політику проводила Українська гетьманська дер-
жава середини XVII ст.? 

10. Дайте характеристику судової системи та процесу. 
11. Дайте оцінку правовій системі Української держави Богдана 
Хмельницького. 

 
До теми 7 

1. Охарактеризуйте основні події останніх років гетьманування 
Богдана Хмельницького. 

2. Проаналізуйте зміст Гадяцької угоди. 
3. Що таке Переяславські статті та Слободищенський трактат? 
4. Порівняйте Глухівські, Конотопські та Коломацькі статті. 
5. Дайте оцінку діяльності І. Виговського, П. Дорошенка, І. Мазе-
пи. 

6. Охарактеризуйте конституцію Пилипа Орлика. 
7. Визначте правовий статус панівної верхівки українського сус-
пільства другої половини XVII – XVIII ст. 

8. Охарактеризуйте становище українського духовенства у XVIII ст. 
9. Дайте характеристику міського населення. 
10. Як проходив процес посилення феодальної залежності та за-
кріпачення селян у XVIII ст.? 

11. Охарактеризуйте державний устрій Гетьманщини у другій 
половині XVII – XVIII ст. 

12. Як відбувався наступ царизму на автономію України? 
13. Покажіть зміни в правовому становищі Запорозької Січі про-
тягом XVIII ст. 

14. Назвіть факти, що стосуються формування політичного уст-
рою Південної України. 

15. Проаналізуйте судову реформу 1760 року. 
16. Визначте джерела права України другої половини XVII – 

XVIII ст. 
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17. Як проходила кодифікація права в Україні у XVIII ст. 
18. Дайте характеристику діяльності Федора Чуйкевича. 
19. Охарактеризуйте основні норми цивільного, сімейного, спад-
кового та кримінального права України XVIII ст. 

До теми 8 
1. Назвіть характерні риси економічного розвитку Українських 
земель у ХІХ – на початку ХХ ст. 

2. Покажіть значення буржуазних реформ в Росії у 60-70-х роках 
ХІХ ст. 

3. Перелічіть основні факти політичного життя України ХІХ – 
початку ХХ ст. 

4. Виначте становище дворянства. 
5. Покажіть процес формування буржуазії у ХІХ – на початку 
ХХ ст. 

6. Назвіть джерела формування робітничого класу. 
7. Які зміни відбулися у становищі селянства у ХІХ – на початку 
ХХ ст. 

8. Охарактеризуйте зміни в становищі селянства у ХІХ – на поча-
тку ХХ ст. 

9. Дайте характеристику адміністративно-територіального устрою 
українських земель у складі Російської імперії на початку ХІХ ст. 

10. Система місцевого управління. 
11. Земське і міське самоврядування. 
12. Що таке “українське питання” у Державних Думах? 
13. Покажіть зміни, які сталися в судовій системі України протя-
гом ХІХ – початку ХХ ст. 

14. Визначте основні риси судової реформи 1864 року. 
15. Розкрийте процес кодифікації права в Російській імперії у пер-
шій половині ХІХ ст. 

16. Проаналізуйте фабрично-заводське законодавство кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. 

17. Покажіть зміни у кримінальному законодавстві ХІХ – початку 
ХХ ст. 

18. Визначте зміст адміністративного права. 
19. Назвіть основні події та процеси соціально-економічного та 
політичного життя західноукраїнських земель ХІХ – початку 
ХХ ст. 

20. Який вплив на Західну Україну мала революція 1848-1849 рр.? 
21. Охарактеризуйте суспільний лад західноукраїнських земель 
ХІХ – початку ХХ ст. 
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22. Покажіть основні риси державного устрою Галичини, Північ-
ної Буковини та Закарпаття у ХІХ – на початку ХХ ст. 

23. Дайте оцінку судовій та правовій системі західноукраїнських 
земель у ХІХ – на початку ХХ ст. 

 
До теми 9 

1. В яких умовах і з якою метою була створена Українська 
Центральна Рада? 

2. Покажіть діяльність в галузі національно-державного будівниц-
тва. 

3. Розкрийте зміст і значення І Універсалу Центральної Ради. 
4. Проаналізуйте зміст ІІІ Універсалу Центральної Ради. Які за 
своїм характером перетворення відбувались у ньому? 

5. Чим була викликана поява IV Універсалу? Дайте оцінку його 
змісту. 

6. Дайте характеристику Центральної Ради як вищої державної 
установи України. 

7. Назвіть персональний склад і функції Генерального Секретаріа-
ту. 

8. Дайте характеристику місцевим органам Центральної Ради, 
визначте причини їх фактичної бездіяльності. 

9. Визначте зміни, які сталися у судовій системі в Україні за часів 
Центральної Ради. 

10. Охарактеризуйте конституційні закони, прийняті Централь-
ною Радою. 

11. Дайте оцінку законам Центральної Ради в галузі фінансового, 
трудового і цивільного права та кримінального законодавства. 

 
До теми 10 

1. Назвіть основні причини та події, які призвели до державного 
перевороту 29 квітня 1918 року. 

2. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику уряду геть-
мана Скоропадського. 

3. Багато істориків твердять, що Скоропадський був маріонеткою 
в руках австрійсько-німецьких окупантів. Підтвердіть або спро-
стуйте це положення. 

4. Назвіть основні функції гетьмана, Ради Міністрів та інших ви-
щих органів державної влади і управління. 

5. Охарактеризуйте місцеві органи державної влади і управління 
періоду Гетьманату. 
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6. Визначте систему судових та правоохоронних органів за часів 
Скоропадського. 

7. Дайте характеристику правової системи Української держави 
гетьмана Скоропадського. 

 
До теми 11 

1. Охарактеризуйте внутрішню й зовнішню обстановку в країні, 
в умовах якої до влади прийшла Директорія. 

2. Проаналізуйте хід подій, пов’язаних з діяльністю Директорії. 
3. Дайте оцінку діяльності двох найвидатніших діячів Директорії 

– Петлюри і Винниченка. 
4. Визначте правовий статус Директорії. Поясніть походження 
назви “Директорія”. 

5. Що означає парламентсько-радянська республіка? 
6. Розкрийте роль і значення Трудового Конгресу в політичній 
системі Директорії. 

7. Висвітліть функції Ради народних міністрів Директорії. 
8. Порівняйте місцеві органи управління Гетьманату й Директо-
рії. 

9. Охарактеризуйте судову систему Директорії. 
10. Що нового внесла Директорія в законодавство України? 
 

До теми 12 
1. Охарактеризуйте ситуацію на західноукраїнських землях у 
жовтні 1918 року. 

2. Проаналізуйте діяльність Української Національної Ради. 
3. Розкрийте процес утворення ЗУНР. 
4. Простежте бойовий шлях Української галицької Армії. 
5. Назвіть причини поразки ЗУНР. 
6. Дайте характеристику системи вищих органів влади ЗУНР. 
7. Покажіть історичне значення Злуки ЗУНР та УНР. 
8. Дайте оцінку судовій системі та правоохоронним органам ЗУ-
НР. 

9. Проаналізуйте основні закони, які прийняла ЗУНР за часів 
свого існування. 

 
До теми 13 

1. Як ви оцінюєте події 1917 року в Петрограді, які привели до 
створення радянської форми державності? 
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2. Проаналізуйте роботу органів влади Тимчасового Уряду. 
3. Дайте періодизацію радянської державності у 1917-1920 рр. 
4. Покажіть хід подій, пов’язаних з радянською державністю у 
кінці 1918 – серпні 1919 рр. 

5. Розкрийте суть політики воєнного комунізму. 
6. Як проходив процес відновлення радянської влади у 1920 р.? 
7. Чим відрізнялася радянська форма державності від парламент-
ської республіки періоду УНР чи Гетьманської держави? 

8. Визначте функції Всеукраїнського з’їзду Рад, ЦВК РАД та його 
Президії, Народного Секретаріату (Ради Народних Комісарів). 

9. Дайте характеристику місцевим органам радянської влади 
1917-1920 рр. 

10. Прослідкуйте процес ліквідації судової системи та створення 
нових органів суду в Радянській Україні. 

11. Дайте оцінку діяльності радянської міліції та надзвичайних 
комісій у 1917-1920 рр. 

12. Проаналізуйте першу радянську конституцію 1919 року. 
13. Як змінилися норми цивільного права при радянській формі 
правління? 

14. Простежте зміни в сімейно-шлюбному законодавстві. 
15. Порівняйте земельне і трудове право радянської України та УНР. 
16. Як складалася радянська система кримінального права? 
17. Дайте оцінку революційним трибуналам періоду 1919-1920 рр. 
18. Відзначте хиби радянського законодавства, які, на ваш погляд, 
можна спостерігати. 

 
До теми 14 

1. Охарактеризуйте соціально-економічну та політичну обстанов-
ку в Україні після закінчення громадянської війни та націона-
льно-визвольних змагань. 

2. Назвіть причини й наслідки голоду 1921-1923 рр. в Україні. 
3. Визначте суть нової економічної політики. 
4. Дайте оцінку українізації та її наслідкам. 
5. Чи можна твердити про розквіт української культури у 20-х 
роках ХХ ст.? 

6. Чим відрізняється нова економічна політика від політики воєн-
ного комунізму? 

7. Чи була необхідність утворення Союзу РСР? 
8. У чому полягала суть політики “автономізації”, запропонованої 
Сталіним? 
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9. Які наслідки для України мало входження її до складу СРСР? 
10. Покажіть суть адміністративно-територіальної реформи 20-х 
років. 

11. Яке значення мало утворення Молдавської АСРР в складі 
УСРР? 

12. Дайте характеристику вищих органів влади і управління 
УСРР в 20-х роках. 

13. Накресліть схему державного устрою УСРР у 20-х рр. 
14. Прокоментуйте систему судових та інших правоохоронних 
органів у 20-ті роки. 

15. Проаналізуйте процес кодифікації радянського права у 20-ті 
роки. 

16. Визначте місце прокуратури та адвокатури УСРР у 20-ті роки. 
17. Дайте власну оцінку органам ДПУ. 
18. Визначте основні риси Конституції УСРР 1929 року. 
19. Проаналізуйте основні норми цивільного права України у 20-
ті роки. 

20. Простежте, які зміни відбулися в сімейному та трудовому 
праві УРСР у 20-х роках. 

21. Дайте аналіз Земельного кодексу УРСР в 20-х рр. 
22. Назвіть основні риси кримінального, виправно-трудового та 
процесуального права УСРР у 20-ті рр. 

 
До теми 15 

1. Доведіть необхідність індустріалізації України або спростуйте це. 
2. Підберіть конкретні факти, які доводять, що колективізація 
призвела до зруйнування продуктивних сил у сільському гос-
подарстві. 

3. Покажіть причини посилення політичних репресій у 30-ті роки 
і з’ясуйте наслідки. 

4. Які зміни сталися в системі органів державної влади і управлін-
ня УРСР у 30-ті роки? 

5. Охарактеризуйте місцеві органи радянської влади в УРСР 30-х 
рр. і пов’яжіть їх діяльність із завершенням адміністративно-
територіальної реформи. 

6. Проаналізуйте судову систему УРСР 30-х рр. 
7. Покажіть посилення ролі позасудових репресивних органів у 

30-ті роки. 
8. Дайте аналіз конституції УРСР 1937 року. Покажіть розхо-
дження між нормами Конституції та реаліями життя. 
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9. Співставте правову систему 20-х і 30-х років. У чому ви вба-
чаєте спільні риси та відмінності? 

10. Визначте зміни, які сталися в 30-х рр. у земельному та трудо-
вому законодавстві. 

11. Доведіть на конкретних фактах, що кримінальне право 30-х 
рр. набуло більш жорсткого, репресивного характеру. 

12. Покажіть процес розвитку державності в західноукраїнських 
землях у 20-30-х рр. ХХ століття. 

13. Розкрийте роль і значення проголошення Карпато-руської 
держави. 

 
До теми 16 

1. Визначте причини Другої світової війни. Яку роль при цьому 
відіграв “пакт Молотова – Ріббентропа”? 

2. Покажіть значення приєднання до УРСР Західної України, Пів-
нічної Буковини та придунайських земель. 

3. Проаналізуйте хід воєнних дій на території України у 1941-
1944 рр. 

4. Визначте своє ставлення до проголошення націоналістами 
Української самостійної держави 30 червня 1941 року. 

5. Охарактеризуйте окупаційні режими Німеччини та Румунії. 
6. Яке значення мало входження Закарпатської України до СРСР? 
7. Проаналізуйте зміни, які сталися в державному ладі УРСР в 
роки Великої Вітчизняної війни. 

8. Дайте характеристику діяльності правоохоронних органів 
УРСР в роки Великої Вітчизняної війни. 

9. Покажіть зміни у правовій системі УРСР, викликані умовами 
воєнного часу. 

 
До теми 17 

1. Охарактеризуйте успіхи і труднощі відбудови народного госпо-
дарства в УРСР у післявоєнний період. 

2. Дайте оцінку подій, які відбувалися у післявоєнний час на за-
хідноукраїнських землях. 

3. Що таке операція “Вісла”? 
4. Визначте наслідки Української греко-католицької церкви. 
5. У чому полягала суть ідеологічної реакції післявоєнного часу? 
6. Розкрийте суть процесу “десталінізації”. 
7. Дайте характеристику вищих органів державної влади і управ-
ління у 1945 – першій половині 60-х рр. 
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8. Покажіть структуру і основні функції місцевих органів управ-
ління у післявоєнний час. 

9. Проаналізуйте систему правоохоронних органів УРСР у 1945 – 
першій половині 1960-х рр. 

10. Визначте основні риси правової системи України 1945 – пер-
шої половини 60-х рр. 

11. Дайте характеристику цивільного кодексу Української РСР 
1960 року. 

12. Яке ваше ставлення до скасування смертної кари, проведеної 
1947 р., численних амністій 40-60-х рр. ХХ? 

 
До теми 18 

1. Покажіть зміни у суспільному ладі 60-х рр. ХХ ст. 
2. Проаналізуйте опозиційний рух в радянському суспільстві, 
розвиток державницьких ідей у програмах опозиційних органі-
зацій. 

3. Дайте характеристику державного ладу України в період не-
ототалітарного режиму. 

4. Назвіть основні функції судових та інших правоохоронних 
органів. 

5. Дайте оцінку конституційній реформі 1977-1978 рр. 
6. Вкажіть на основні риси адміністративного законодавства 
УРСР у 1965-1985 рр. 

7. Які нові галузі права сформувались у другій половині 1960-х – 
першій половині 1980-х рр.? 

8. Які зміни сталися у кримінальному законодавстві другої поло-
вини 1960-х – першої половини 1980-х рр.? 

 
До теми 19 

1. Чим була викликана необхідність політики “перебудови” і які 
вона дала наслідки? 

2. Назвіть причини загострення релігійних стосунків у період 
“перебудови”. 

3. Покажіть зміни, які сталися у політичному житті України в 
період “перебудови”. 

4. Проаналізуйте зміст Декларації про державний суверенітет 
України 16 липня 1990 року. 

5. Дайте оцінку референдуму 17 березня 1991 року. 
6. Зробіть аналіз Акту незалежності України. 
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7. Складіть схему органів державної влади і управління України в 
період “перебудови”, вкажіть їх функції. 

8. Дайте аналіз судової системи та інших правоохоронних органів 
України в час “перебудови”. 

9. Покажіть зміни у правовій системі України другої половини 
80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. 

 
До теми 20 

1. Охарактеризуйте процес розбудови незалежної Української 
держави. 

2. Як проходив процес визнання України зарубіжними країнами? 
3. Висвітліть хід формування Збройних Сил України. 
4. Покажіть процес створення національної грошової одиниці. 
5. Визначте причини гострої економічної кризи у незалежній 
Україні. 

6. Дослідіть зміну розстановки політичних сил в Україні протя-
гом останнього десятиріччя. 

7. Визначте компетенцію і функції: а) Верховної Ради, б) Прези-
дента, в) Кабінету Міністрів. 

8. Охарактеризуйте роль органів місцевої адміністрації та місце-
вого самоврядування. 

9. Проаналізуйте судову систему України. 
10. Покажіть місце і роль Конституційного Суду України. 
11. Дайте аналіз діяльності прокуратури, адвокатури і нотаріату. 
12. Дайте характеристику Конституції України 1996 р. 
13. Як відобразилось реформування економічної системи у циві-
льному праві України. 

14. Назвіть основні документи, що характеризують трудове право 
України. 

15. Покажіть зміни в аграрному законодавстві. 
16. Охарактеризуйте розвиток кримінального права сучасної 
України.  


